
 
 
Oosterhout, 23 december 2018 
Betreft: Uitnodiging koren 
 
 
Beste mensen, beste Koren, 
 
De volgende editie Festival-KOM vind weer plaats in het centrum van het Brabantse Oosterhout. 
Festival-KOM is een jaarlijks terugkerend kunst en cultuur festival. Het Festival is een succesvol 
Festival en heeft vaste onderdelen, zoals o.a. het Korenfestival. 
 

In 2019 vindt de 10e editie plaats van woensdag 25 t/m zaterdag 28 september. 
Dit jubileumjaar met het thema ‘FEEST’ 

 

Op zaterdag 28 september 2019 vindt het Korenfestival plaats!! 
Tussen 11.00 en 16.30 uur 

 
Festival-KOM richt zich op een breed publiek. Zo zijn er Zandsculpturen, Living Statues, het Paraplu 
event, kinder- en ouderenmiddagen, kortom momenten voor het hele gezin. Allerlei kunstdisciplines 
zie je voorbij komen in uiteenlopende activiteiten, workshops en presentaties. 
Kijk voor een impressie op de website. 
 
Graag willen we jullie uitnodigen om een culturele bijdrage te leveren aan dit geweldige 
Festival. Zaterdag 28 september kunnen de Koren in optredens van 20 à 25 minuten zich 
presenteren. Ervan uitgaande 2 sessies per koor, wisseltijden zijn 15 minuten. 
 
Op 12 locaties zal worden opgetreden, daar komen mogelijk enkele locaties bij. 
Het zijn binnen- en buiten locaties, met tenten op de buiten locaties. Op alle locaties wordt door ons 
bemande, professioneel, geluidsapparatuur georganiseerd. En zijn er enkele stoelen aanwezig voor 
instrumentele begeleiding. Koren worden vermeld in de programmering en is er voor alle uitvoerenden 
een drankje aanwezig. Tevens is er een vergoeding aanwezig. 
Publiek en andere koren, kunnen tijdens jullie optreden, gezellig genieten van het zéér gevarieerde 
zang aanbod. 
 
Zaterdag 28 september wordt ingevuld van 11:00 tot 16:30 uur. 
Om 16:30 uur vindt op de Markt de Grande Finale plaats met het Grootste koor van Nederland. 
Daar vragen wij ook u voor om daaraan deel te nemen. Staat los van de 2 optredens. 
2 à 3 liederen zal gezamenlijk ten gehore worden gebracht. 
Voor deelname aan Grande Finale kunt u ook aangeven bij de aanmelding. En kunt u aangeven 
welke 3 feestelijke meezing liederen uw favoriet zijn! Van de uitkomst maken wij een stemming. 
 
Mocht  uw koor dit Korenfestival willen verrijken met optredens, schrijft u zich dan in via de website. 
Dit kan vanaf 4 januari 2019!! 
Lukt u dit niet, stuur dan een mail naar koren@festivalkom.nl  met bijgevoegd het inschrijfformulier. 
Bij geen deelname graag een berichtje. 
 
Graag ontvangen wij een berichtje of uw koor wel of niet kunt optreden op het Korenfestival tijdens de 
Festival-KOM dagen. 
Doe dit wel vóór 01 juli 2019 a.u.b. (bij voorkeur) via www.festivalkom.nl onder de knop ‘Inschrijven’. 
De keuze van de 3 feestelijke meezing liederen dienen uiterlijk 1 juni binnen te zijn. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Theo Poortvliet 
Contactpersoon Korenfestival 
Festival-KOM – Oosterhout 

Tel. 06-20810126 

mailto:koren@festivalkom.nl
http://www.festivalkom.nl/

